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VALMISTAUTUMINEN
Ruotsiin hakeminen vaihtohaussa oli helppoa, sillä esimerkiksi kielitodistusta ei tarvittu ja learning
agreementin laatimiseksi Chalmersin student portaalista löytyi helposti tietoa kursseista sekä lukuvuoden
aikatauluista. Asuntoa kannattaa alkaa etsiä heti kun saa tiedon opiskelupaikasta. Göteborgissa
asuntotilanne on Ruotsin huonoin ja asuntoa on oikeasti lähes mahdotonta saada. Göteborgissa ei ole
opiskelija-asuntosäätiötä, jonka kautta eurooppalaiset vaihto-opiskelijat voisivat saada asuntoja, eikä
myöskään yliopisto auta asunnon hankkimisessa. Asuntoa kannattaa etsiä esimerkiksi erilaisten facebook ryhmien tai Blocketin (Ruotsin tori.fi) kautta. Lopulta minulla kävi asunnon suhteen hyvä tuuri, sillä
onnistuin saamaan asunnon tutun tutun kautta. Asuntoni sijaitsi kuitenkin noin 30 km päässä Göteborgin
keskustasta, joten otin oman autoni mukaan.
Chalmers Studentportalen:
https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx
Blocket Bostad:
https://www.blocket.se/bostad/uthyres/lagenheter/goteborg
AIKATAULUT JA SAAPUMINEN GÖTEBORGIIN
Lukukausi Chalmersissa oli oikeastaan lähes saman pituinen kuin LUT:ssa. Lukukausi ainoastaan alkoi jo
elokuun puolella ja omalla kohdallani loppui joulukuun puolivälissä. Lukukaudessa on kaksi periodia, jotka
kestävät 8 viikkoa sekä periodien jälkeen on viikon kestävä tenttiviikko. Göteborgiin saapuminen oli
helppoa. Otin laivan Turusta Tukholmaan ja ajoin Tukholmasta Göteborgiin. Mikäli Göteborgiin tulee
lentäen, niin Landvetterin lentokentältä pääsee keskustaan bussilla. Ensimmäisellä viikolla tekemisestä ja
yliopiston esittelystä ja alkuinfoista huolehtii CIRC (Charmers Internatinal Reception Committee). CIRC otti
yhteyttä jo Facebookin kautta ennen koulun alkamista.
KURSSIT
Chalmersin kurssit ovat 7,5 opintopisteen arvoisia ja itse opiskelin kolme kurssia vaihtoni aikana. Mielestäni
kaikki opiskelemani kurssit olivat helppoja. Kolmesta kurssistani vain yhdessä oli tentti ja kaikissa kursseissa
oli tehtävä joku ryhmätyö ja muita itsenäisiä tehtäviä. Osalla kursseista opiskelijoiden määrä on rajoitettu,
joten kannattaa varautua siihen, että paikan päällä joitakin kurssivalintoja voi olla enää hankala muuttaa.
Englannin kielisiä kursseja on tarjolla runsaasti.
•

Change management and improvement processes
Kurssi koostui luennoista, vierailijaluennoista, joista tuli kirjoittaa reflektioita, ryhmätyöstä sekä
kirjallisuus seminaareista. Kurssilla ei ollut tenttiä, mutta työmäärä oli käymistä kursseistani suurin.
Luennoille ei ollut pako osallistua.

•

Quality Management
Kurssi koostui luennoista ja muutamasta pienestä pakollisesta luonnon aikana tehtävästä
ryhmätyöstä sekä tentistä. Työmäärä kurssilla oli mielestäni melko pieni.

•

ICT Economics and Policy
Kurssi oli mielenkiintoinen ja käsitteli ajankohtaisia aiheita. Kurssilla tehtiin yksi ryhmätyö, jonka
aiheen sai päättää itse. Lisäksi kurssilla kirjoitettiin itsenäisesti kaksi esseetä artikkeleista. Kurssilla
oli muutamia pakollisia osallistumisia, joita kuitenkin oli mahdollista hyvittää tekemällä lisätehtäviä,
mikäli ei päässyt osallistumaan.

MUITA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
CIRC järjestää melko paljon opiskelijatapahtumia. Kuitenkin joihinkin tapahtumiin on rajoitettu määrä
lippuja, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mikäli on mahdollista valita asuinpaikka, suosittelisin
Johannebergin kaupunginosaa. Göteborg on hyvä shoppailukaupunki, ja keskustasta löytyy mielestäni
kaikki tarvittavat vaatekaupat. Göteborgista löytyy myös paljon tosi hyviä ravintoloita. Hintataso on sama
kuin Suomessa. Lisäksi, jos on auto käytettävissä, suosittelen käymään Kungsbackan Hede Fashion
Outletissa, josta löytyy esim. Gant, Tommy Hilfiger, Lexington, Peak ja Filippa K. Lähtökohtaisesti
suosittelen Chalmersia ja Göteborgia vaihtokohteena. Kuitenkin asuntotilanne vähentää kohteen
houkuttelevuutta. Ruotsissa myös asiat toimivat aika samalla tavalla kuin Suomessa sekä ihmiset ovat hyvin
samanlaisia, ehkä tosin vielä viileämpiä. Mikäli haluaa osallistua aktiivisesti opiskelijaelämään kannattaa
asua keskustassa. Toivottavasti raportistani oli jotain hyötyä. Vastaan mielelläni, jos haluat kysyä jotain
Göteborgista tai Chalmersista! 😊

